Protokoll
Ordinarrie möte förr styrelsen
2016‐044‐20
Plats:
Närvaraande:

Anita Tordenlid, Varberrg
A
G
Gunvor
Juhlin‐Dannfeltt (GJD), Agn
nes Polak‐Ring (APR), A
Anita Torden
nlid
(A
AT), Lars Haagberg (LH) , Ulrika Krabbe (UK)

§1

Mötets öppn
M
nande och ggodkännand
de av dagorrdning
GJJD öppnade
e mötet ochh föreslagen
n dagordning godkändees.

§2

Vaal av justeriingsperson
LH
H valdes att justera daggens protokkoll.

§3

Fö
öregående mötesproto
m
okoll
Fö
öregående mötesproto
m
okoll godkän
ndes.

§4

Ekkonomisk ge
enomgång
Ekkonomin i fö
öreningen äär fortsatt god.

§5

‐

Ekonomisskt utfall av Poängjakte
en
Utfallet blev ett litet överskott.

‐

Förslag till mall för pprojektbudget
Förslaget godkändess men vi lägger till någrra tomma raader både under
u
inkomster och underr utgifter.

Frrån HS
‐ Medlemsmatrikel
Inga nya medlemma
m
r och tre fö
örlorade und
der mars måånad.
‐ Hemsidep
projektet
Det blir fö
örmodligen inget hemssideprojekt. På fullmäkktige sa man
n att de
regioner som
s
har prooblem med sina hemsidor ska konntakta HS.
‐ Referat frrån fullmäkttige
GJD berätttade vad soom avhandlades på fullmäktige.

§6

Jakt
‐ Sammanffattning av PPoängjakten 9 april
Vi hade en väldigt roolig dag och deltagarna uppskattadde evenemaanget
mycket.
Vi behöve
er framöverr göra ett fu
unktionärsscchema när vvi har olika
evenemang för att u nderlätta med
m vem som gör vad.
‐ Kurshelg med Åsa Noorrby 23‐24
4 april
Genomgåång och plannering av he
elgen. Vi ha
ar 10 stycke n anmälda.
‐ Hallandsm
mästerskapeet 24 juli
Mariusz Narozny
N
skaa döma men
n plats är än
nnu inte kla r.
‐ B‐prov till hösten
Datum för B‐prov tilll hösten blirr 20‐21 augusti, nkl på lördag och ökl på
söndag. Bo‐Göran
B
Laandin är dom
mare. Provp
plats är utannför Borås.

§7

Uttställning
‐ Inofficiell utställningg under höstten
u
efterssom LN inte
e är närvarande.
Punkten utgår

§8

Viiltspår
Vi avvaktar med
m kurs till hösten.

§9

Uttbildning/kursverksam
mhet
Deen planerad
de träningshhelgen med
d styrelsen den
d 20‐21 m
maj utgår efftersom
många inte kan den helggen. Istället har vi ett styrelsemötee med träning till
hö
östen.

§10

Övvriga frågorr
‐ Funktionssbeskrivningg
Vi lägger ut på hemssidan och Faacebook om
m någon me dlem är
intresseraad av att gå kurs i Funkktionsbeskriivning.

§11

Näästa möte
Näästa styrelse
emöte besttämdes till tisdagen
t
den 14 juni kl 17.30 hos Anita
A
To
ordenlid i Vaarberg.

§12

Mötet avsluttas
M
Mötet avslutaades och orrdförande tackade för ett givandee möte.

Gunvor Juhlin‐Dannfelt
Ordföraande

Lars Haggberg
Justerarre

Ulrrika Krabbe
Sekreterare

